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የሁከት አጋፋሪ 
 

ክፍል አንድ 

ኢብሳ ነመራ 

03-13-15 

 

አምነስቲ ኢንተርናሽናል የተባለው የሰብአዊ መብት ተሟጋችነት ጭንብል ያጠለቀው ድርጅት ሰሞኑን ኢትዮጵያን የመለከታል 

ያለውን የ2014/2015 የሰብአዊ መብት አያያዝ ዓመታዊ ሪፖርት አውጥቷል። ሪፖርቱ የ2014/2015 ይባል እንጂ ምንም 

አዲስ ነገር የለውም። ሙሉ በሙሉ ራሱ አምነስቲ ኢንተርናሽናልና ሂዩማን ራይትስ ዎችን የመሳሰሉ ቢጤዎቹ ሳያሰልሱ 

እየተቀባበሉ ሲደግሞት የነበረው ነው። በይዘትም በአቀራረብም ከዚህ ቀደም ከቀረበው ምንም ልዩነት የለውም። 

 

የሰሞኑ የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ሪፖርት እንደተለመደው ሁሉ በተጨባጭ ማስረጃ ያልተደገፈ ከፅንፈኛ ተቃዋሚዎች ወሬ 

የተቃረመ፣ የኢፌዴሪን መንግስት ገፅታ ማበላሸት በሚፈልጉ ወገኖቸ ተቀነባብሮ የተዘጋጀ፣ እንዲሁም ሁኔታዎች መጥፎ 

ትርጉም እንዲሰጡ ሆን ተብለው ተዛብተው የቀረቡበት ነው። በአጠቃላይ በውጭና በውስጥ ያሉ ሁከት ናፋቂዎች ያቀረቡት 

በአምነስቲ ኢንተርናሽናል ተቀነባብሮ የቀረበ ሪፖርት ነው ማለት ይቻላል። ይህ መሆኑ አምነስቲ ኢንተርናሽናልን የሁከት 

አጋፋሪ ያደርገዋል። 

 

የአምነስቲ ኢንተርናሽናል የሁከት አጋፋሪነት የተንፀባረቀበት የሰሞኑ በአሉባልታ የታጨቀ “ሪፖርት” እንደከዚህ ቀደሙ የጯሂ 

ሚዲያዎችን ቀልብ እንኳን መግዛት ሳይችል ቀርቷል። ማንም ያልሰማው፤ ፅንፈኛ ፖለቲካ  አራማጅ የሆኑ ሚዲያዎች እነኳን 

ያላስተጋቡት ባዶ ጩኸት ሆኖ ነው የቀረው። 

 

አምነስቲ ኢንተርናሽናል በተደጋጋሚ በፈጠራ ወሬ የታጨቀ ሪፖርት የሚያወጣው “ውሸት ሲደጋገም እውነት ይመስላል” 

በሚል ግምት ነው። ይህን እንጂ ይህ አልተሳካም። ነገሩ በተገላቢጦሽ “ውሸት ሲደጋገም ዋሺውን ፍፁም ተአማኒነት ያሳጣል” 

ሆነና አምነስቲ ኢንተርናሽናል ማንም ዋጋ ሳይሰጠው ቀረ። አምነስቲ ኢንተርናሽናልና ቢጤው ሂዩማን ራይትስ ዎች ካሁን 

በኋላ እንዳጋጣሚ ወይ ተሳስተው እንኳን እውነት ቢያወሩ የሚሰማቸው ሊኖር በማይችሉበት ሁኔታ “ውሸታሞቹ ድርጅቶች” 

የሚል መለያ ወደማግኘቱ እየተሸጋገሩ ነው። እንደውሸታሙ እረኛ።  

 

አንድ ውሽታም ተበጎች እረኛ ቀበሮ በአካባቢው ሳይደርስ “ቀበሮ መጣ በጎቼን ሊበላ ነው” እያለ የውሸት እሪታውን እያቀለጠ 

ሰዎችን ሲያሞኝ ኖረና ውሸታምነቱ ታወቀበት። ታዲያ አንዴ እውነት ቀበሮ ይመጣና በጎቹን ይዘነጥል ያዘ። ይሄኔ እረኛው 

ጩኸቱን አቀለጠው። ሰሚ ግን አላገኘም። ውሸታም ነውና። አምነስቲ ኢነተረናሽናልም እነደዚህ ሆናል፤ ለወደፊትም ሊታመን 

የማይችል ውሸታም። ዋና ዋናዎቹ የሃገር ውስጥ ሚዲያዎች እነደከዚህ ቀደም ለሰሞኑ የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ሪፖርት የዜና 
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ሽፋን እንዳልሰጡ ልብ በሉ። ይህ የሆነው የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ሪፖርት በፈጠራ ወሬ የታጨቀ መሆኑ እይታወቀ ስለመጣ 

ነው፤ በቃ።  

 

ይህ የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ቆረጦ ቀጥል ወሸታምነት ከዚህ ቀደምም በተደጋጋሚ እነደተነገረው ድርጅቱ ከሰብአዊ መብት 

ተቆርቋሪነት ይልቅ ስውር የፖለቲካ አመለካከት አራማጅ ከመሆኑ የመነጨ ነው። አምነስቲ ኢንተርናሽናል ከሰብአዊ መብት 

መከበር ይልቅ ርእዮተ ዓለማዊ ግብ ያለው መሆኑን በግልፅ ለመረዳት በሪፖረቱ የዘከዘካቸው ውሸቶችና ያለወጉ ተንጋደው 

የቀረቡ ጉዳዮችን በሃገሪቱ ካሉ አጠቃላይ ተጨባጭ እውነታዎች ጋር እያነፃፀርን እንመልከት። 

 

የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ሪፖርት በመግቢያው ላይ የተለያዩ ጉዳዮችነ አንስቷል። እነዚህም “ሃሳብን የመግለፅ ነፃነት ላይ 

የተጣለው ገደብ ተጠናክሮ ቀጥሏል፤ መንግስት የተቃውሞ አስተያየቶችን በክፉ ስለሚመለከት ተቃውሞን ለማፈን እስር 

ይፈፅማል፤ ሰላማዊ ተቃዋሚዎችና ጋዜጠኞች፣ የተቃዋሚ ፓርቲ አባላት፣ በዘፈቀደ ይታሰራሉ፣ የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና 

የሲቪል ማህበራት አዋጅ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶችን እንቅስቃሴ ማሰተጓጎሉን እንደቀጠለ ነው።” የሚሉ ናቸው። 

 

እነዚህ ሪፖርቱ ለውሸት ቋቱ መንደርደሪያነት ያቀረባቸው ጉዳዮች የአምነስቲ ኢንተረናሽናልና የሂዩማን ራይትስ ዎች  

መዝሙሮች አዝማቾች ናቸው። ሁሌም በሚያወጧቸው ሪፖርቶች መግቢያና መዝጊያ ላይ እነዚህን አኝማቾች ሳያዜሙ 

ቀረተው አያውቁም። 

 

ወደነባራዊው እውነታ እንመለስ። ኢትዮጰያ ውስጥ ሃሳብን የመግለፅ ነፃነት ላይ ቀድሞውኑም ገደብ አልተጣለም። ሃሳብን 

የመግለፅ ነፃነት በኢፌዴሪ ህገመንግስት የተረጋገጠና የኢትዮጵያ ህዝብ በዘመናት ታሪኩ ውስጥ ለመጀመሪያ ግዜ ባለፉት ሃያ 

አራት ዓመታት ያጣጠመው መብት ነው። የአፌዴሪ ህገመንግስት በአንቀፅ 29 ላይ ሃሳብን የመገለፅ ነፃነትነ አረጋግጧል።  

 

የኢፌዴሪ ሕገመንግስት በአንቀፅ 29 የአመለካከትና ሃሳብን የመያዝና የመግለፅ መብት” በሚል ርዕስ ስር፤ 

 ማንኛውም ሰው ያለማንም ጣልቃ ገብነት የመሰለውን አመለካከት ለመያዝ ይችላል፡፡  

 

 ማንኛውም ሰው ያለማንም ጣልቃ ገብነት ሐሳቡን የመግለጽ ነጻነት አለው፡፡ ይህ ነጻነት በሀገር ውስጥም ሆነ ከሀገር 

ውጭ ወሰን ሳይደረግበት በቃልም ሆነ በጽሑፍ ወይም በሕትመት፣ በሥነ ጥበብ መልክ ወይም በመረጠው 

በማንኛውም የማሰራጫ ዘዴ፣ ማንኛውንም ዓይነት መረጃና ሐሳብ የመሰብሰብ፣ የመቀበልና የማሰራጨት ነጻነቶችን 

የካትታል፡፡  

 

 የኘሬስና የሌሎች መገናኛ ብዙኃን፣ እንዲሁም የሥነ ጥበብ ፈጠራ ነጻነት ተረጋግጧል፡፡ የኘሬስ ነጻነት በተለይ 

የሚከተሉትን መብቶች ያጠቃልላል፣  
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              ሀ/ የቅድሚያ ምርመራ በማንኛውም መልኩ የተከለከለ መሆኑን፣  

              ለ/ የሕዝብን ጥቅም የሚመለከት መረጃ የማግኘት ዕድልን፡፡  

 

 ለዴሞክራሲያዊ ሥርዓት አስፈላጊ የሆኑ መረጃዎች፣ ሐሳቦችና አመለካከቶች በነጻ መንሸራሸራቸውን ለማረጋገጥ 

ሲባል ኘሬስ በተቋምነቱ የአሠራር ነጻነትና የተለያዩ አስተያየቶች የማስተናገድ ችሎታ እንዲኖረው የሕግ ጥበቃ 

ይደረግለታል፡፡  

 

 በመንግሥት ገንዘብ የሚካሄድ ወይም በመንግሥት ቁጥጥር ሥር ያለ መገናኛ ብዙኃን የተለያዩ አስተያየቶችን 

ለማስተናገድ በሚያስችለው ሁኔታ እንዲመራ ይደረጋል፡፡  

 

 እነዚህ መብቶች ገደብ ሊጣልባቸው የሚችለው የሀሳብና መረጃ የማግኘት ነጻነት በአስተሳሰባዊ ይዘቱና ሊያስከትል 

በሚችለው አስተሳሰባዊ ውጤት ሊገታ አይገባውም በሚል መርህ ላይ ተመስርተው በሚወጡ ሕጐች ብቻ ይሆናል፡፡ 

የወጣቶችን ደህንነት፣ የሰውን ክብርና መልካም ስም ለመጠበቅ ሲባል ሕጋዊ ገደቦች በነዚህ መብቶች ላይ ሊደነገጉ 

ይችላሉ፡፡ የጦር ቅስቃሴዎች እንዲሁም ሰብዓዊ ክብርን የሚነኩ የአደባባይ መግለጫዎች በህግ የሚከለከሉ 

ይሆናል፡፡  

 

 ማንኛውም ዜጋ ከላይ በተጠቀሱት መብቶች አጠቃቀም ረገድ የሚጣሉ ሕጋዊ ገደቦችን ጥሶ ከተገኘ በሕግ ተጠያቂ 

ሊሆን የችላል፡፡ 

 
ይላል። 

 

ይህን በህገመንግስት የተረጋገጠ ሃሳብን የመግለፅ መብት ተግባራዊ ለማድረግ የመገናኛ በዙሃን አሰራርና የመረጃ ነጻነት አዋጅ 

ወጥቷል። መንግስት የመረጃ ፍሰት ቀልጣፋ ባልሆነበትና ገለልተኛ የመገናኛ በዙሃን መረጃዎችን ለህዝብ በማያቀርቡበት ሁኔታ 

ሃሳብን የመግለፅ ነፃነት በህገመንግስት መደንገጉ ብቻውን የመብቱ ተጠቃሚ መሆን ስለማያስችል፣ በተለይ በመንግስት መስሪያ 

ቤቶችና ተቋማት ሊኖር ስለሚገባው የመረጃ ፈሰት ልዩ ትኩረት ሰጥቷል፤ ሰለመገናኛ ብዙሃን አሰራርም እንዲሁ። የመረጃ 

ነፃነትና የመገናኛ ብዙሃን አሰራር አዋጅን ማውጣት ያስፈለገውም ለዚህ ዓላማ ነው። 

 

የመረጃ ፈሰትና የገለልተኛ መገናኛ ብዙሃን አሰራር ለዴሞግራሲ ግንባታ ወሳኝ በመሆኑ በዚህ ዙሪያ ያለው አካሄድ ሁሉም 

ባለድርሻ አካላት ያመኑበትና የተግባቡበት ይሆን ዘንድ፣ በመረጃ ነፃነትና በመገናኛ በዙሃን አሰራር አዋጁ ረቂቀ  ላይ 

ባለድርሻ አካላት አመታትን ያስቆጠረ ተደጋጋሚ ውይይት አካሂደዋል። ይህ አዋጅ የህግ ረቂቆችን ለማፅደቅ ህግ የግድ 

ከሚለው ሂደት ወጣ በሎ ባለድርሻ አካላት አድቅቀው እንዲወያዩበት መደረጉ መንግስት ለመገናኛ ብሃን ነፃነት የሰጠውን ዋጋ፣ 

እንዲሁም ሃሳብን የመገልፅ ነፃነትን ለማስከበር ያለውን ቁርጠኝነት በግልፅ ያሳያል። 
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በተጨባጭ ያለውም ሁኔታ በኢትዮጵያ ሃሳብን የመገለፅ ነፃነት መከበሩን የሚያረጋግጥ ነው። በአሁኑ ግዜ በርካታ የግል 

መፅሄቶችና ጋዜጦች ታትመው በመሰራጨት ላይ ይገኛሉ። ከሁለት ወራት ወዲህ ባሉት ግዜዎች ብቻ ከአራት የማያንሱ አዳዲስ 

መፅሄቶችና ጋዜጦች  ታትመው መሰራጨት ጀምረዋል። በአሁኑ ግዜ ስድስት ገደማ አፍ ኤም የሬድዮ ጣቢያዎች በስርጭት ላይ 

ይገኛሉ። ከእነዚህ መሃከል አንዱ ስርጭት ከጀመረ ገና መነፈቅ እንኳን አልሞላውም። የተለያየ ፖለቲካዊና ማህበራዊ 

አመለካከቶችን የሚያራምዱ ዜጎች እነዚህን የግል መገናኛ ብዙሃን በመጠቀም አመለካከታቸውን በነፃነት ሲያራምዱ 

ቆይተዋል። ይህ ሁሉም ዜጎች የሚያውቁት ሊሸሸግና ሊሸፋፈን የማይችል እውነት ነው።  

 

ይህ ብቻ አይደለም። በመቶዎች የሚቆጠሩ የኮሚኒቲ ሬድዮ ጣቢያዎች በተለያየ ቋንቋ እየተሰራጩ ይገኛሉ።  የግል ተቋማትና 

ገለሰቦች በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ቻናሎች የአየር ሰአት በመከራየት በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ፕሮግራሞችን እያሰራጩ ይገኛሉ። 

መንግስት የቴሌቪዥን ሰስርጭት ቴክኖሎጂውን ወደዲጂታል በማሻሻል ከአስር በላይ አዳዲስ ቻናሎችን በመክፈት ለግል 

ቴሌቪዥን ስርጭት ሁኔታዎችን እያመቻቸ ይገኛል። 

 

ይህም ብቻ አይደለም። በኢትዮጵያ ታሪክ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ በርካታ መንግስትን የሚተቹ መፃህፍት እየታተሙ 

ሲሰራጩ ቆይተዋል። አሁንም በሃገር ውስጥ የታተሙና ውጭ ታትመው የገቡ መንግስትን የሚተቹ - ሃሰተኛ መረጃ ላይ 

የተመሰረቱና ህዝብን የሚያደናግሩ ጭምር በስርጭት ይ ይገኛሉ። አብዛኞቹ የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮች - አኩራፊዎቹና 

“መንግስት በሃይል መናድ አለበት” የሚል የከረረ አቋም የያዙት ጭምር መፅሃፍ አሳትመው በይፋ አሰራጭተዋል። ይህ ሃሳብን 

በነፃነት የመግለፅ መብት መከበር ውጤት ነው። አንድም ሰው መንግስትን የሚቃወም መፅሃፍ ለማሳተም ወይም ለማሰራጨት 

ፈልጎ ተከልክሎ አያውቅም። 

 

ከዚህ በተጨማሪ፣ በመጪው ግንቦት በሚካሄደው ሃገራዊ ምርጫ ላይ የሚሳተፉ ሃምሳ ዘጠኝ የፖለቲካ ፓርቲዎች 

አቋማቸውን ለህዝብ ማስተዋወቅ እንዲችሉና የምረጡኝ ቅስቀሳ እንዲያካሂዱ በነፃ የቴሌቭዥንና የሬድዮ የአየር ሰአት፣ 

እንዲሁም የጋዜጣ አምድ በነፃ እንዲያገኙ ተደርጓል፤ በህዝብ የመገናኛ በዙሃን። በአጠቃላይ ለፖለቲካ ፓርቲዎች በነፃ 

የተሰጠው የአየር ሰአትና የጋዜጣ ዓምድ በገንዘብ ሲሰላ ከ128 ሚሊየን ብር በላይ ነው። ለዘንድርው ምርጫ የተመደበው 

የአየር ሰአትና የጋዜጣ አምድ በ2002 ሃገራዊ ምርጫ ላይ ተመድቦ ከነበረው ጋር ሲነፃፀር የ90 ሚሊየን ብር ብልጫ አለው። 

 

የፖለቲካ ፓርቲዎች በተመደበላቸው የአየር ሰኣትና የጋዜጣ አምድ ያለምንም ገደብ አቋማቸውንና ፖሊሲዎቻቸውን 

እያስተላለፉ ይገኛሉ። ይህም ሃሳብን በነፃነት የመግለፅ ነፃነት መከበር ውጤት መሆኑ መታወቅ አለበት። እንግዲህ፣ ሀሳብን 

የመግለፅ ነፃነት ላይ ገደብ የተጣለው በምን አኳኋን ይሆን?  

 

ከላይ እንደተመለከትነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሃሳብን የመግለፅ ነፃነት ላይ ገደብ አልተጣለም። እርግጥ ሃሳብን ከመግለፅ ነፃነት 

ጋር ተያይዞ የሙያ ስነምግባርንና ህግን የሚፃረር ፀያፍና ህገወጥ አካሄዶችን ታዝበናል። እናም ሃሳብን የመግለፅና የፕሬስ ነፃነትን 

ያለአግባብ ህዝብንንና ሃገርን ለከፋ አደጋ ለሚያጋልጥ ግብ ጥቅም ላይ የዋለበት ሁኔታ በስፋት ታይቷል። ይህም ቢሆን እጅግ 
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ገደቡን አልፎ ቅርብና ተጨባጭ አደጋ ወደሚያስከትልበት ደረጃ ላይ ካልደረሰ በስተቀር ለመገናኛ ብዙሃን ነፃነት ልዕልና ሲባል 

በሆደ ሰፊነት ሲታለፍ የቆየበት ሁኔታ ነበረ። 

 

አምነስቲ ኢንተርናሽናል በሪፖርቱ “ሃሳብን የመግለፅ መብት፣ የዘፈቀደ እስር” በሚል ንኡሰ ስር በሪፖርቱ መንደርደሪያ ላይ 

ለተገለፀውና ከላይ ከነባራዊ ሁኔታ ጋር ለተመለከትነው ወሬው አስረጂ ይሆኑኛል ያላቸውን አንዳንድ ነገሮች አንስቷል። 

 

በዚህ “ሃሳብን የመግለፅ መብት፣ የዘፈቀደ እስር” በሚል ንኡሰ ርእስ ስር “በ2014 ዓ/ም ሃሳብን በነፃነት የመግለፅ፣ የተቃውሞ 

አስተያየቶችን የማቅረብ መብት ፈተና ገጥሞታል” ይላል። ይሁን እንጂ ቀደም ሲል የተመለከትናቸው እውነታዎች ሃሳብን 

ለመግለፅ ነፃነት ተግባራዊነት ሁኔታዎች መመቻቸታቸውን፣ ህዝቡም ይህን መብቱን በአግባቡ እየተጠቀመ መሆኑን 

የሚያረጋግጡ ናቸው። 

 

የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ሪፖርት “ገለልተኛ የመገናኛ በዙሃን የመንግሥት ዒላማ ሆነዋል፣ የተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች 

አባላትና ሰላማዊ ተቃዋሚዎች ላይ እስራት ይፈፀማል።” ይላል። 

 

እውነቱ ግን አመነስቲ ኢንተርናሽናል እንዲመስል ከሚፈልገው እጅግ የተለየ ነው። እስካሁን አንድም ህጋዊ ሆኖ የሚንቀሳቀስ 

የፖለቲካ ፓርቲ አባል ወይም አመራር፣ አባል በሆነበት ወይም በሚመራው ፓርቲ ውስጥ ባለው ህጋዊና ሰላማዊ እንቅስቃሴ 

ወይም በያዘውና በሚያራመደው አመለካከት ወይም በማንኛውም መንገድ በገለፀው አመለካከቱ ምክንያት በቁጥጥር ስር 

ውሎም ሆነ ተከሶ አያውቅም። በአሁኑ ገዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰዎች በሚይዙት አቋምና አመለካከት ምክንያት አይጠየቁም። ይህ 

በህገመንግስት የተረጋገጠ መብት ነው። ማንኛውም ሰው የፈቀደውን አመለካካት የመያዝ፣ አመለካከቱን የመገለፅ፣ በግሉ 

ወይም ከሌሎች ጋር ተደራጅቶ አመለካከቱን የማራመድ፣ በአመለካከቱ ለፖለቲከ ስልጣን የመወዳደር መብት አለው። ይህ 

ምንም ሳይጓደል ተግባራዊ አየተደረገ ይገኛል። 

 

እርግጥ ሕጋዊ ሆነው የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጥቂት አባላትና አመራሮች  በወንጀል ተጠርጥረው ክስ 

የተመሰረተባቸውና ጥፋተኝነታቸው በማስረጃ ተረጋግጦ ቅጣት የተወሰነባቸው ሁኔታ አለ። ይህ የሆነው ግን በያዙት የፖለቲካ 

አቋም፣ የፖለቲካ አቋማቸውን በማራመዳቸውና በመግለፃቸው አይደለም። ከዚህ ይልቅ ፓርቲዎቹ አውቀውም ይሁን ሳያውቁ 

ሕጋዊ ፓርቲዎችን ከለላ በማድረግ የኢፌዴሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሽብርተኝነት ከፈረጃቸው ድርጅቶች ጋር በስውር 

ተልዕኮ በመቀባበል፣ የሽብር ተግባር በማሴርና በመፈፀም ወንጀል ተጠርጥረው ነወ በቁጥጥር ስር ውለው ክሰ 

የተመሰረተባቸው። የተጠረጠሩበት የሽብርተኝነት ወንጀል በማስረጃ ተረጋግጦ በፍርድ ቤት ቅጣት የተወሰነባቸውም አሉ። 

ከዚህ ውጭ የታሰረም ቅጣት የተወሰነበትም ፖለቲከኛ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። 

 

ኢትዮጵያ አምነስቲ ኢንተርናሽናል እንዳወራው ህጋዊና ሰላማዊ የፖለቲካ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ፖለቲከኞች የሚታሰሩ ቢሆን 

ኖሮ አሁን በይፋ የሚንቀሳቀሱት ከስልሳ በላይ የፖለቲከ ፓርቲዎች አመራሮችን፣ በተለይ በሃገር ውስጥና በውጭ ሚዲያዎች 



6 
 

ቅጥ ባጣ ሁኔታ፣ ሰላማዊውን የፖለቲካ እንቅስቀሴ ሊጎዳ በሚችል ሁኔታ ጭምር “ተቃውሞ” የሚያሰሙ የፖለቲካ ፓርቲ 

መሪዎችን በሙሉ እስር ቤት ባገኘናቸው ነበር። ይህ ግን አልሆነም። 

 

ወደመገናኛ ብዙሃኑ ስንመጣ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሁለት አስርት ዓመታት በዙም ባልዘለለው የነፃ ፕሬስ ታሪክ ውስጥ አንጋፋ 

ለመባል የበቁ፣ ከግዜ ወደግዜ አየጎለበቱ የመጡ የአንባቢያቸውም ቁጥር የዛኑ ያህል እያደገ የሄደ፣ በሃገሪቱ ትላልቅ ከተሞች 

በሙሉ ለመሰራጨት የበቁ በርካታ አንጋፋ የግል የፕሬስ ውጤቶች አሉ። ባለፉት ሰባት ዓመታት ውስጥ በሃገር ውስጥና 

በውጭ ሃገራት በሚኖሩ በበዙ ሚሊየን የሚቆጠሩ ኢትዮጰያውያን ተወዳጅ ተደማጭ ለመሆን የበቁ የግል የኤፍ ኤም የሬደዮ 

ጣቢያዎችም ተፈጥረዋል። እነዚሀ የመገናኛ በዙሃን ያለምንም ጫና ህግን አክብረው እየሰሩ ነው እዚህ የደረሱት። 

 

በሌላ በኩል ገለለተኛ ያለሆኑ፣ ገለልተኛ አለመሆን በቻ ሳይሆን ውጭ ሃገራት በሚገኙ ፅንፈኛ ተቃዋሚዎች፣ በአሸባሪነት 

ከተፈረጁ የሻአቢያ ተላላኪዎቸ ጭምር በሚያደርጉላቸው የገንዘብ ድጋፍ የሚነቀሳቀሱ የፕሬስ ወጤቶችም ነበሩ፣ አሁንም 

አሉ። እነዚሀ የፕሬስ ውጤቶች ነፃና ገለልተኛ አይደሉም። የፖለቲካ አመለካከተ አራማጆቸ ናቸው። ይህ የፕሬሶቹ አዘጋጆችም 

በይፋ ሲናገሩት የነበረ እውነተ ነው።  

 

እነዚህ የፕሬሰ ወጤቶች በግልፅ የተቀመጡ የወንጀልና የፀረሽብርተኝነት ሕጎች ድንጋጌዎችን ሲጥሱ ቆይተዋል። በህግ 

መጠየቃቸውን እንደሰብአዊ መብት ጥሰት በማናፈስ መንግስትን መሳጣት ያስችላል በሚል ስሌት ሆን በለው በወንጀል 

የሚያስጠይቅ መረጃዎችንና አመለካከቶችን እስከማሰራጨት የዘለቀ የዘቀጠ ተግባር ሲከናውኑ ነበር።  እነዚህ የፕሬስ 

ወጤቶች፣ አመለካከትን በነፃነት የመግለፅ መብት ላይ አሉታዊ ተፅእኖ የሚያስከትል ምንም አይነት ድባብ እንዳይፈጠር በሚል 

ብዙ ግዜ በትእግስት ሲታለፉ እንደነበረም ይታወቃል።  

 

ይሁን እንጂ የሃገሪቱ ሰላምና ዴሞክራሲያዊ ሂደት፣ ሰላማዊ የስልጣን ሽግግር ላይ አደጋ ሊያስከትሉ የሚቸሉበት ደረጃ ላይ 

ሲደርሱ ህጋዊ እርምጃ ይወሰደባቸዋል። እርምጃው ዴሞክራሲን የመታደግ እርምጃ መሆኑም መታወቅ አለበት።  የሃገሪቱን 

ሰላምና የህዝቡን ደህንነት፣ ሀገመንግስታዊ ስርአቱን የመጠበቅ በህግ ሃላፊነት የተጣለበት መንግስት በአነዚህ የፕሬስ ወጤቶች 

ላይ ህጋዊ እርምጃ የመውሰድ ግዴታ ያለበት መሆኑም መታወስ አለበት። እርምጃው ሳይወሰድ ቀረቶ ለሚፈጠረው ችግር የህግ 

ተጠያቂነትና የታሪክ ተወቃሽነት የለበት መሆኑም እንዲሁ ሊታወስ ይገባል። እናም በአነዚህ የፕሬስ ውጤቶች ላይ የተወሰደው 

ህጋዊ እርምጃ በገለልተኛ የመገናኛ ብዙሃን ላይ እነደተወሰደ እርምጃ አይቆጠርም። አምነሰቲ ኢንተረናሽናል ይህን ያወራው 

የፕሬስ ወጤቶቹ ሀገወጥ የመንግስት ለውጥ እንዲመጣ ሊያገዙ ይችላሉ ከሚል ግምት ነው። 

 

አምነስቲ ኢንተርናሽናለ ሰላማዊ ሰልፍን የሚመለከት ጉዳይም አንስቷል። አመነስቲ ኢንተርናሽናል በሪፖርቱ፣  “ተቃዋሚ 

ፓርቲዎች ሰላማዊ ሰልፍ ለማድረግ በተደጋጋሚ ያደረጉት ጥረት ተደናቅፋል” ብሏል። 

 

ይህ አምነስቲ ኢንተርናሽናል በኢፌዴሪ መንግስት ላይ ያቀረበው ክስ ድርጅቱ ምን ያህል የፈጠራ ወሬ እንደሚነዛ የሚያሳይ 

ተጨባጭ አስረጂ ነው። የተወሰኑ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ ስራቸው የተቃውሞ ሰልፍ ማካሄድ ብቻ እስኪመስል ድረስ 
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በረባውም ባልረባውም ጉዳይ፣ በአዲስ አበባና በሌሎች ትላልቅ የሃገሪቱ ከተሞች  ተደጋጋሚ የተቃውሞ ሰልፎች ሲጠሩ 

መቆየታቸው የታወቃል። በዚህ መሰረት ህዝብ እስኪሰለቻቸው ድረስ በየከተማው ሰላማዊ ሰልፍ ሲያደርጉ ቆይተዋል። ይህን 

ሰላማዊ ሰልፍ የማድረግ እድል ያገኙት በመንግስት ደግነት ወይም ችሮታ ሳይሆን ሰላማዊ ሰልፍ የማድረግ በኢፌዴሪ 

ህገመንግስት የተረጋገጠ መብት ስላላቸው ነው። 

 

የኢፌዴሪ ሕገመንግስት አንቀፅ 30 “የመሰብሰብ፣ ሰላማዊ ሰልፍ የማደረግ ነፃነትና አቤቱታ የማቅረብ መብት” በሚለ ርዕስ 

ስር፤ 

 

 ማንኛውም ሰው ከሌሎች ጋር በመሆን መሣሪያ ሳይዝ በሰላም የመሰብሰብ፣ሰላማዊ ሰልፍ የማድረግ ነጻነትና፣ 

አቤቱታ የማቅረብ መብት አለው፡፡ ከቤት ውጭ የሚደረጉ ስብሰባዎችና ሰላማዊ ሰልፎች በሚንቀሳቀሱባቸው 

ቦታዎች በሕዝብ እንቅስቃሴ ላይ ችግር እንዳይፈጥሩ ለማድረግ ወይም በመካሔድ ላይ ያለ ስብሰባ ወይም ሰላማዊ 

ሰልፍ ሰላምን፣ ዴሞክራሲያዊ መብቶችንና የሕዝብን የሞራል ሁኔታ እንዳይጥሱ ለማስጠበቅ አግባብ ያላቸው 

ሥርዓቶች ሊደነገጉ ይችላሉ፡፡  

 

 ይህ መብት የወጣቶችን ደህንነት፣ የሰውን ክብርና መልካም ስምን ለመጠበቅ፣የጦርነት ቅስቀሳዎች እንዲሁም ሰብዓዊ 

ክብርን የሚነኩ የአደባባይ መግለጫዎችን ለመከላከል ሲባል በሚወጡ ሕጐች መሰረት ተጠያቂ ከመሆን አያድንም፡፡ 

ይላል። 

 

ይህን የህገመንግስቱን ድንጋጌ ተግባራዊ ለማድረግ አዲስ አበባን ጨምሮ የተለያዩ የሃገሪቱ ትላልቅ ከተሞች ደንብ 

አውጥተዋል። በዚህ ደንብ መሰረትም ሰላማዊ ሰለፎችን እያስተናገዱ ይገኛሉ። ሰላማዊ ሰልፍ ማደረግን ብቸኛ ስራቸው ያደረጉ 

ፓርቲዎችም በዚሀ መሰረት በርካታ የተቃውሞ ሰለፎችን ሲያካሂዱ ቆየተዋል። በአዲሰ አበባ የነበረውን ሁኔታ ብቻ 

ስንመለከት፣ ከ2006 ዓ/ም እስከ ታህሳስ 2007 ዓ/ም ባለው ግዜ ውስጥ ሃያ ዘጠኝ የሳማዊ ሰልፍ ጥያቄዎች ቀርበው ሃያ 

ስድስቱ እውቅና አግኝተው ተካሂደዋል። በይፋ የተቀመጠውን የሰላማዊ ሰልፍ ደንብ  መስፈረቶች ያላሟሉ የሰልፍ ጥያቄዎቸ 

እውቅና ስለማያገኙ ጥያቄ ከቀረበባቸው ሰለፎች ሶስቱ ብቻ ናቸው ሳይካሄዱ የቀሩት። ከአዲስ አበባ በተጨማሪ በባህርዳር፣ 

በአዳማ፣ በሃዋሳና ሌሎቸ የሃገሪቱ ከተሞች ተቃዋሚ ፓርቲዎች የጠሯቸው የተቃውሞ ሰለፎች ተካሂደዋል። ከእነዚህ ሰለፎች 

መሃከል አብዛኞቹ በይፋ የአክራሪነትና የሽብርተኝነት ድርጊቶችን የሚያበረታቱ አቋሞች የተንፀባረቀባቸው ነውረኞች ነበሩ። 

 

በአጠቃላይ ከሰላማዊ ሰልፍ ጋር በተያያዘ ከላይ የሰፈረው እውነታ፣ በሰላማዊ ሰለፎች በዛት ኢትዮጵያን የዓለማችን ቀዳሚ 

ሃገር ያደርጋታል። አምነስቲ ኢንተርናሽናል እነዚህን በአደባባይ የተደረጉ ሰለፎች ሸምጥጦ ከዶ “ተቃዋሚ ፓርቲዎች ሰላማዊ 

ሰልፍ ለማካሄድ በተደጋጋሚ ያደረጉት ጥረት በመንግስት ተደናቅፏል።” በሏል። እንግዲህ ይህን አይን ያወጣ የአምነስቲ 

ኢንተርናሽናል ውሸት ምን ይሉታል? 
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የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ሪፖርት “በኢትዮጵያ የተቃወሞ ድምፆቸ የታፈናሉ” ከሚለው የተለመደ ክሱ ጋር በተያያዘ “የፀረ 

ሽብርተኝነት ህጉ ተቃውሞን ለማፈን መዋሉ፣ እንደቀጠለ ነው። የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮች ከግንቦተ 2007ቱ ምርጫ 

አሰቀድሞ የጥቃት ኢላማ ሆነዋል።” ብሏል። 

 

እንግዲህ ሁሉም ኢትዮጵያዊ እነደሚያውቀው በዘንድሮው ምርጫ ላይ ለፌደራልና ለክልል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 

የሚፎካከሩት ፓርቲዎች ሃምሳ ዘጠኝ ናቸው። እነዚህ ሃምሳ ዘጠኝ ፓርቲዎች ያለአንዳች ገደብ ነበር በምርጫው ላይ ለመሳተፈ 

የተመዘገቡት። በምርጫው ላይ ለመሳተፈ መመዝገባቸውን ተከተሎ ለምርጫ የሚያቀረቧቸውን እጩዎች አሰመዝግበዋል። 

ይህም ያለአንዳች ጫና ነበር የተካሄደው። በምርጫው ላይ የሚሳተፉት እነዚህ ፓርቲዎች መንግስት ለምርጫ እንቅስቃሴ 

ማሰፈፀሚያ የሚያደርግላቸው የባጀት ደጎማ ቀመር ላይ ተወያይተው ወስነዋል። ከዚህ በተጨማሪ ለምርጫ ቅስቀሳ በነፃ 

የተሰጣቸውን የሬድዮና የቴሌቭዥን የአየር ሰአት አጠቃቀም ቀመር ተወያይተው ወስነዋል። በእነዚህ ውይይቶች ከገዢው 

ፓርቲ ይልቅ የተቃዋሚዎች አቋም የበላይነት አግኝቷል። 

 

ሃምሳ ዘጠኙ በምርጫ ላይ የሚወዳደሩ ፓርቲዎች በአሁኑ ግዜ በተመደበላቸው የአየር ሰአትና የጋዜጣ አምድ አማካኝነት 

አቋማቸውን አያሰተዋወቁ፣ የምረጡኝ ቅስቀሳ አያካሄዱ ይገኛሉ። በምርጫው ሂደት ላይ ችግሮች ሲያጋጥሟቸው ለብሄራዊ 

ምርጫ ቦርድና በፌደራልና በክልል መንግስታት ደረጃ ላደራጇቸው የፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት አቤቱታ እያቀረቡ 

አቤቱታቸው እየተጣራ የማስተካከያ እርምጃ እያስወሰዱ ይገኛሉ። “በብሄራዊ ምርጫ ቦርድ መፍትሄ አላገኘንም” የሚሉም 

ካሉ አቤቱታቸውን ለፍርድ ቤት የማቅረብ መብታቸው የተጠበቀ ነው። . 

 

በምርጫው ላይ የሚወዳደሩት ሃምሳ ዘጠኙ ፓርቲዎች በፀረሽብርተኝት ሀጉም ይሁን በሌላ ህግ፣ “መንግስት በምርጫው ላይ 

እንዳንሳተፈ ጫና እያደረገብን ነው” የሚል ቅሬታ አሰምተው አያውቁም። በምርጫው ላይ መሳተፍ የተከለከለ ወይም ዕድሉ 

የጠበበ አስመስለው የሚያቀርቡት፣ ድሮም ምርጫው ላይ መሳተፍ የማይፈልጉትና ሌሎች ፓርቲዎችም እንዳይሳተፉ 

የሚያከላክሉት፣ ምርጫውን ህገወጥ የመንግስት ለውጥ እንቅሰቃሴ ለመቀስቀሻነት እንደመልካም አጋጣሚ መጠቀም የሚፈለጉ 

ቡድኖች ናቸው። አምነስቲ ኢንተርኛሽናል አንዳንድ ምርጫን ለሁከት መቀስቀሻነት ለመጠቀም የሚፈልጉ ወገኖችን አቋም ነው 

ያስተጋባው። ይህ አምነስቲ ኢንተርናሽናልን የሁከት አጋፋሪ ያደርገዋል። 

 

አምነስቲ ኢንተርናሽናል “የፀረ ሽብርተኝነት ሀጉ ተቃውሞን ለማፈን ዓላማ አየዋለ ነው” በሏል። ቀደም ሲል እነደጠቀስኩት 

ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላማዊ የፖለቲካ እንቅስቃሴን የሚገድብ አንዳችም የተደረገ ነገር የለም። እርግጥ በፀረ ሽብርተኝነት ህጉ ክስ 

የተመሰረተባቸው አንዳንድ የህጋዊ ተቃዋሚ ፓርቲዎች አባላትና አመራሮቸ መኖራቸው እውነት ነው። ይሁን እነጂ እነዚህ 

ሰዎች የተከሰሱትና ጥፋተኝነታቸው ተረጋግጦ ቅጣት የተወሰነባቸው በምርጫው ላይ ለመሳተፈ ባደረጉተ እንቅስቃሴ 

አይደለም። እነደውም አብዛኞቹ ምርጫው ላይ የመሳተፍ ፈላጎት የሌላቸውና ምርጫውን የማደናቀፈ ፍላጎት ያላቸው ናቸው። 

የተከሰሱት በአሸባሪነት ከተፈረጁ ቡደኖች ጋር በመተባበር የሽብር ድርጊት ለመፈፀም በማሴራቸውና በመተባበራቸው ነው።  
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አንድ እንግሊዛዊ የሌበር ወይም የኮነሰርቫቲቭ ፓርቲ አባል ወይም አመራር፤ አንድ አሜሪካዊ የሪፐብሊካን ወይም የዴሞክራት 

ፓርቲ አባል ወይም አመራር የአሜሪካና እንግሊዝ መንግስታት በሽብርተኝነት ከፈረጇቸው አልቃይዳና አይ ኤስ ጋር ግንኙነት 

መስርቶ ወይም ሽብር ሲያሴር ወይም ለሽብር ድርጊት ተባበሮ ወይም አሸባሪ ቡድኑንና አባላቱን ሲያበረታታ ወይም ሲያሞካሽ 

ቢገኝ የህጋዊ ፓርቲ አባል በመሆኑ በቻ ምህረት አይደረግለትም። በኢትዮጵያ ያለውም ሁኔታ ከዚሀ ጋር ተመሳሳይ ነው። እዚህ 

ላይ አምነሰቲ ኢነተርናሽናል በግልፅ የአሸባሪዎቸ አጋፋሪ ሆኖ ተገኝቷል። 

ይቀጥላል 

 


